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ERRATA Nº001/2020
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ-MG/RBO ASSESSORIA PÚBLICA E PROJETOS MUNICIPAIS


SUBSTITUIÇÃO:
TABELA I – CARGOS/ÁREAS DE ABRANGÊNCIA, VAGAS, SALÁRIO INICIAL, CARGA
HORÁRIA, REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS E TAXA DE INSCRIÇÃO.

Exclusão (Ensino Superior), Onde lê-se:
Procurador
Jurídico

01

--

--

R$ 2.887,69

30 horas
semanais

Ensino superior completo
Direito e registro na OAB.

em

R$ 86,63

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES – PROCURADOR JURÍDICO
Inserção (Ensino Fundamental), Leia -se:
Agente de
Manutenção
e Reparos

01

--

--

R$ 980,14

40 horas
semanais

Ensino fundamental completo

R$ 29,40

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES – AGENTE DE MANUTENÇÃO E REPAROS
Agente de Manutenção e Reparos
Descrição sintética:
Compreende os cargos que se destinam a executar, sob supervisão direta, trabalhos de:
alvenaria, concreto e revestimentos em geral, montar armações de ferro, pinturas específicas; instalar
e consertar, montar encanamentos, tubulações e demais condutos hidráulicos, confeccionar consertar
de peças de madeira em geral, bem como fazer a solda de peças e ligas metálicas.
Atribuições típicas:
Quanto aos serviços de alvenaria, concretos e revestimento em geral:
· executar serviços de construção, manutenção e demolição de obras de alvenaria;
· preparar argamassa e concreto;
· construir alicerces, empregando pedras ou cimento, para fornecer a base de paredes, muros e
construções similares;
· assentar tijolos, ladrilhos, azulejos, pedras e outros materiais;
· revestir pisos, paredes e tetos, aplicando camadas de cimento ou assentando ladrilhos, azulejos e
similares, de acordo com instruções recebidas;
· aplicar camadas de gesso sobre as partes interiores e tetos de edificações;
· construir bases de concreto ou de outro material, conforme as especificações e instruções recebidas,
para possibilitar a instalação de máquinas, postes e similares;
· construir caixas d’água, caixas coletoras de água e esgoto, bem como caixas de concreto para
colocação de bocas de lobo;
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· executar trabalhos de reforma e manutenção de prédios;
· montar tubulações para instalações elétricas.
Quanto aos serviços de execução de estruturas metálicas:
· selecionar vergalhões, baseando-se em especificações ou instruções recebidas, para assegurar ao
trabalho as características requeridas;
· cortar os vergalhões e pedaços de arames, utilizando tesoura manual ou máquina própria, para obter
os diversos componentes da armação;
· curvar vergalhões em bancada adequada, empregando ferramentas manuais e máquinas de curvar,
a fim de dar aos mesmos as formas exigidas para as armações;
· montar os vergalhões, unindo-os com caixilhos de ferro, arame ou solda, para construir as armações;
· introduzir as armações de ferro nas fôrmas de madeira, ajustando-as de maneira adequada e
fixando-as, para permitir a moldagem de estruturas de concreto.
Quanto aos serviços de pintura:
· executar serviços de pintura em paredes, portões, móveis e outras superfícies;
· desenhar os sinais de trânsito, traçando contornos ou transportando-os do original, para orientar a
pintura;
· trocar e reformar placas e sinais de trânsito deteriorados ou defeituosos;
· pintar letreiros e símbolos em veículos, bem como faixas comemorativas ou indicativas, conforme
orientações recebidas;
· limpar e preparar superfícies a serem pintadas, utilizando raspadeiras, solventes e outros
procedimentos adequados para retirar a pintura velha e eliminar resíduos, quando for o caso;
· retocar falhas e emendas nas superfícies, a fim de corrigir defeitos e facilitar a aderência da tinta;
· preparar o material de pintura, misturando em proporções adequadas tintas, óleos e substâncias
diluentes ou secantes, para obter a cor e a qualidade especificadas;
· pintar superfícies internas e externas, aplicando camadas de tinta ou verniz, utilizando pincéis, rolos
ou pistola;
· zelar pela conservação do instrumental de trabalho.
Quanto aos serviços de pavimentação:
· preparar superfícies a serem pavimentadas e pavimentá-las, assentando pedras ou elementos de
concreto pré moldados;
· assentar meios fios;
· executar trabalhos de manutenção e recuperação de pavimentos.
Quanto aos serviços de manutenção hidráulica:
· montar, instalar, conservar e reparar sistemas de tubulação de material metálico e não metálico, de
alta ou baixa pressão;
· marcar, unir e vedar tubos, com auxílio de furadeira, esmeril, maçarico e outros dispositivos
mecânicos;
· instalar louças sanitárias, condutores, caixas d’água, chuveiros e outras partes componentes de
instalações hidráulicas;
· localizar e reparar vazamentos;
· instalar registros e outros, acessórios de canalização, fazendo as conexões necessárias, para
completar a instalação do sistema;
· manter em bom estado as instalações hidráulicas, substituindo ou reparando as partes componentes,
tais como tubulações, válvulas, junções, aparelhos, revestimentos isolantes entre outros.
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Quanto aos serviços de carpintaria:
· selecionar a madeira e demais elementos necessários, escolhendo o material mais adequado para
assegurar a qualidade do trabalho;
· traçar na madeira os contornos da peça a ser confeccionada, segundo o desenho ou modelo
solicitado;
· serrar, aplainar, alisar e furar a madeira, utilizando as ferramentas apropriadas para obter os
componentes necessários à montagem da peça;
· instalar portais, portas, janelas e similares, encaixando-as e fixando-as nos locais previamente
preparados;
· reparar e conservar objetos de madeira, substituindo total ou parcialmente as peças desgastadas e
deterioradas, ou fixando partes soltas para recompor sua estrutura.
Quanto aos serviços de soldador:
· ler desenhos elementares em perspectiva;
· regular o equipamento de solda, determinando a amperagem e a voltagem adequadas, de acordo
com o trabalho a executar;
· soldar e cortar peças metálicas;
· carregar e limpar geradores de acetileno.
Atribuições comuns a todas as áreas:
· orientar e treinar os servidores que o auxiliam na execução dos trabalhos típicos da classe;
· zelar pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos que utiliza;
· manter limpo e arrumado o local de trabalho;
· requisitar o material necessário a execução dos trabalhos;
· interpretar croquis e/ou plantas, observando as especificações predeterminadas
Itajubá, 21 de fevereiro de 2020.

ANDRÉ CARLOS ALVES DA SILVA
Secretário Municipal de Administração
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